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 Per picar i compartir 

Coca torrada amb tomàquet 2,75 € 

Patates braves 3,75 € 

Sticks de mozzarella  5,50 € 

Sticks de pollastre 5,50 € 

Croquetes de la casa 5,50 € 

Aletes de pollastre al curri 6,50 € 

Truita de patata i ceba 6,50 € 

Taula d’embotits (ració) 7,50 € 

Pernil ibèric (ració) 12,00 € 

Calamars a la romana 10,00 € 

Cassoleta de cargols  8,50 € 

 Amanides 

De formatge de cabra 9,50 € 

De Burrata 9,50 € 

Healthy 9,50 € 

 Pasta 

Macarrons / Espagueti  7,50 € 

Salsa Bolonyesa, Napolitana o Carbonara 

Canelons casolans  8,50 € 

 Les “coques” 

Escalivada, anxoves i olives 10,00 € 

Escalivada, tonyina i olives 10,00 € 

Formatge semi curat amb anxoves 10,00 € 

Pernil ibèric 12,50 € 

Tomàquet, salmó, alvocat i nous 12,50 € 

 Pizza artesana  

Clàssica: Pernil i formatge 12,00 € 

Catalana: Tomàquet, escalivada, 

formatge de cabra, anxoves i olives 14,00 € 

Vegetal: Verdures saltades al wok, 

mozzarella i olives. 12,75 € 

4 Formatges 12,75 € 

 

 Hamburgueses de la casa  10,00 € 

Rústica:   

Vedella amb ou, bacon, ceba, formatge i verdures 

saltades.   

Pollastre crunch:  

Pollastre crunch, tomàquet, formatge i enciam.  

Americana: 

Vedella condimentada, ou, bacon, ceba, formatge, 

enciam i tomàquet.  

La Brasa  (con patata al caliu i pebrot vermell) 

Botifarra de pagès 7,75 € 

Secret 8,75 € 

Galta de porc 9,50 € 

Lagarto ibèric 15,00 € 

Xai (costelles i palpis) 15,00 € 

Entrecot 15,00 € 

Filet de vedella 18,50 € 

Allioli / maionesa / Salsa Brava   1,50 € 

 Entrepans clàssics de la casa 
Acompanyats de patates fregides 

Biquini 4,50 € 

Frankfurt 4,50 € 

Frankfurt amb bacon i formatge 6,50 € 

Llom amb formatge i ceba 7,50 € 

 Postres 

Suc de taronja natural 3,75 € 

 Brownie de la casa 5,00 € 

Gelat de torró amb ratafia 4,75 € 

Mouse de cafè amb gelat de xocolata 5,00 € 

*Confitura de taronja amb vainilla 4,50 € 

Flam d’ou amb nata 4,50 € 

Pinya al rom amb gelat de vainilla 5,50 € 

Pastis de formatge 6,50 € 

Couland de xocolata 6,50 € 



Menú Bistrot 

Entrants per a picar  

Amanida del dia. 
Pa amb tomàquet. 
Taula d’embotits. 
Patates braves. 

Croquetes artesanes. 
Truita de patata i ceba. 

Segons a escollir 

La Brasa 
(Acompanyament de patata i pebrot al caliu) 

 
Secret. 

Botifarra de pagès. 
Txurrasco de vedella al chimichurri 

*Entrecot de vedella 350 gr. (+ 5,00 €). 

Sépia, musclos i cloïsses a la planxa amb oli d’all i julivert. 
Suprema de llobarro amb cremós de poma 

Postre a escollir 
Gelat de torró amb ratafia. 

Brownie de la casa 
Confitura de taronja amb vainilla. 

Suc de taronja natural. 

Beguda inclosa en el menú 

Aigua mineral. 
Copa de vi de la casa o canya de cervesa. 

 
Preu amb postre 25,00 € 
Preu sense postre 23,00 € 

Aquest menú es proposa per a un mínim de dues persones i a taula completa.  
Les begudes no incloses en el preu del menú es cobrarà  a part. 


